
 

  
  
  

 برگسون ي تطبيق تفسير زمان در انديشهي ها و زمينه ها بررسي ريشه
  و مالصدرا

  

  ∗جليليان  ميحسين رست
  

 چكيده
 تفسير زمان در    ي  ه مقايس خصوصدر حال حاضر، برخي تفسيرهاي تطبيقي در        

 به منظـور   عمدتاً،در اين تفسيرها  .  برگسون و مالصدرا انجام شده است      ي  انديشه
 زمـان،   ي  مـسأله ي     دربـاره  هـا   آنهـاي     شتراك و افتـراق فلـسفه     بررسي نقاط ا  

هاي حركت جوهري و       برگسون با نظريه   ي  هايي بين بحث شهود در فلسفه       مقايسه
در اين مقاله، كوشش شده تا با طرح نتايج  . اصالت وجود مالصدرا انجام شده است     

ظه و ماده،   مانند حاف   حاصل از معناي شهود و حركت جوهري و تأمل در مفاهيمي            
عميـق  اخـتالف   هاي    تطور خالق، ماده، اختيار، مكان، حيات، اخالق و دين، زمينه         

هاي    تفاوت ميان فلسفه   ،تفسير برگسون با تفسير مالصدرا از زمان و به طور كلي          
  . را دريابيمها آن

  .ركت جوهريح-6وجود،-5،برگسون-4، مالصدرا-3شهود، -2زمان، -1:كليدي هاي هواژ
  

  درآمد. 1
ي بحث و گفت  مايه نزد فيلسوفان متنوعي كه از مفاهيم بسياري ه رغم زمان بي مسأله

 پرسشياي كه   به گونه،تري برخوردار شده است  امروزه از اهميت بيش،و گو شده است
 زمان ي مسألهكردهاي امروزي به   روي1.استبه وجود آورده  معاصر ي  فلسفهرا درمحوري 

توان آن   كه مي ،گرايش فلسفي به زماناول،  :بندي نمود صلي دستهتوان در سه گروه ا را مي
 ما از خود و جهان را با ي هاي روزمره  تجربهكرد اين روي.  ناميد2گرايانه را ديدگاه وحدت

 شلينگ،  فون بادر،توان نزد زمان را ميبه  كرد رويگونه  اين. سازد زمان يكتا و يگانه مي
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 غلبه بر ، اولي گونه تفسير از زمان در وهله  اين.فتيا يا هيدگر  وايتهد،برگسون
آمده بين زمان طبيعي و زمان تاريخي را در سر انگاري هميشگي و شكاف پديد دوگانه

هاي  تا مدتكرد  اين رويالبته ). 287 - 267 :، صص31 و 19: ص، ص18( دپروران مي
در ميان تا به حال،  ستم دوم قرن بيي اما از نيمه ، ناديده گرفته شدتوسط علممديدي 

 ي موسومها  از نظريهاي  گونه،زمان از تفسيراين  ي  در نتيجه،برخي از متفكران علوم جديد
با كرد  قائالن به اين روي .)1: ، ص22( در حال نضج و نمو است 3 سامان–  نظريات خودبه

اي در ميان  طهواس چونان ،در آثارشان ، آن رازماناز  نوعي مفهوم جهاني اعتقاد به وجود
  ).17و  15( ندا به خدمت گرفته تفسير و  مختلفعلوم

كه زمان را به  4گراست  گرايش كثرت، زمان در بابدومين گرايش فلسفي معاصر
دليل ه  اين جريان، بي  نمايندهي منزله  ريكور به. كاهد باين فروميكثيري از مفاهيم مت

 كه ،يا زمان فيزيكي يا بيولوژيكي جوميپديدارشناسي و زمان ندر وجود شكاف بين زمان 
  . )94: ، ص20 (از زمان گرايش يافتتفسير  به اين نوع ،نمايد به نظر او پرناشدني مي

 5،توان گرايش به زمان نسبي يا تاريخي ناميد مفهوم زمان را ميتفسير از  سوم ي گونه
 زمان دارد و ي شناسانه مند كليت هستي  زماني كه گرايش نوع اول تمايل به جنبه  در حالي

 زمان به فهم انسان تفسير سوم از .زمان به وجه منفي زمان توجه داردگراي  گرايش كثرت
 ي زمان در اين زمينه االهيات ريچارد رورتي به نقشمثالً ؛دهد از خودش و عالم اهميت مي

 اعم ،چيز  همه،از نظر او. انجامد كه به تالزم بين زمان و ابديت در انسان ميدهد  اهميت مي
  ماو )22: ، ص21 (نتيجه و محصول زمان و بخت و اقبال است... از زبان، آگاهي و جامعه و

 در او، بايچنين به نظ هم.  زمان بپردازيمي مسألهنبايد بيش از اين به اسرارآميزتر كردن 
در سر ي از زمان و ابديت را  االهياتكردن مفهوم  كه يكي را، زماني تفكر بنيادي درباره

هاي مختلف زمان،  اين ارتباطات دروني بين مفهوم. )20: ، ص9(  كنار بنهيم،پروراند  مي
  . امروزه به كانون توجه انديشمندان در اين خصوص بدل شده است

 بر  ماهاي فلسفي معاصر به زمان، باور گفته در خصوص گرايش با توجه به مطالب پيش
 محوري هاي تا حدود زيادي ريشه در ويژگيها  حث اصلي اين بي مركز و هستهكه اين است 

 از جنس شهود حسي ،زمان در آراي كانت.  زمان داردي مسأله كانت در خصوص ي فلسفه
 و است؛ شهود يا دريافتي كه وجودش به صورت پيشين و مقدم بر تجربه متصور گشته

به ( زمان ي ههرچند كه تجرب.  متافيزيكي و استعاليي استي بنابراين داراي دو جنبه
يابد، وجودش   مي امكاناز راه مصاديق و تجليات عيني و محسوس)  شهود حسيي مثابه
ي و متعدد و مشهود آنات زماني نيست؛ بلكه داراي بعدي  ابعاد كميسره در گرو يك

شهودي و متافيزيكي است كه اين بعد متافيزيكي به طور پيشين و مقدم بر تجربه، كليت 
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 ).57 - 45: ، صص23 (كند  مي آگاهي انسان را تعيين و تعريف–ند يا زمان م  زماني تجربه

 صورت ي منزله به ، معتقدند كانت با اعتقاد به زمان،افرادي مثل مك تاگارت و كورت گودل
رديف  او را هم در نتيجه، عناي آن را از عينيت انداخته است، م، شهود حسيمحض و ماتقدمِ

واقعي   غيريكه زمان را امرها،  ليستآ ه و پارمنيدس و ايداسپينوزا، هگل و شوپنهاور
 زمان را نظر برسد كانت واقعاًه  شايد ب،در نگاه اول.  است برشمرده،اند حساب آورده به
 چونانتوان تصديق نمود كه زمان   مي،تر  اما با نگاهي دقيق،نمايد  انكار مي واقعيتي منزله به

  البته با عينكي كه خود كانت آن؛ امري عيني است،دارهاشرط شهود انسان در نسبت با پدي
، 22 ( زمان نيز سخن رانده است بايد به خاطر داشت كانت از واقعيت تجربيِ وبيند را مي

  .)23: ص
 بـه   ، هيـدگر  خـود   به تـصريح   ، امري پيشيني  ي  مثابه   به   ين اين نوع نگاه به زمان     چن هم

در پـي    ،وجود و زمان  كتاب   هيدگر در .  است شدهتبديل   6اصل مركزي تفكر او يعني دازاين     
شود؟ جواب موقـت هيـدگر        تبيين اين نكته است كه وجود چگونه در فهم انساني ظاهر مي           

بـه تعبيـري    .ماسـت  8و حيـث زمـاني   7 ما از وجود، مشروط به تناهيي هاين است كه تجرب
 كـه   ايـن  سـازد يـا     وجود را ممكـن مـي       آن چيزي است كه فهمِ      حيث زماني يا تناهي    ديگر،

 بخشي از كتاب را كه مربوط به وجود انـسان و حيـث              فقط هيدگر.  زمان است  معناي وجود 
 اما طـرح خـود را بـه طـرق           ، مابقي كتاب را چاپ نكرد     او هرگز  .زماني بود به تحرير درآورد    

برخـي از عناصـر     كـه دو موضـوع اساسـي آن را تغييـر دهـد،               بدون آن  و   ديگري كامل كرد  
، كـه او  دانست  مي حدوث زماني وجودين موضوع رااول: ود را دوباره شكل بخشيد  خ ي  فلسفه

 سـاختار زمـاني ماهيـت انـسان       ين موضـوع را مربـوط بـه          و دومـ   ناميـد   مي 9آن را انكشاف  
 كليد فهم   ديگر تلفيق و تطبيق اين دو موضوع با يك       . ناميد  مي دازاين آن را او  كه  دانست    مي

  يعنـي حيـث زمـاني   مسألهاهميت اين  هر تقدير،  به. )288: ، ص 24(  است  هيدگر ي  فلسفه
  .بر كسي پوشيده نيستنزد هيدگر 

 كانت است  زمانِهمواره همين كليت استعالييِ توان گفت ، ميبندي مختصر در جمع
 اين امر در هوسرل به صورت موضوع التفاتي و .حفظ شده است  مدرن نيزي كه در فلسفه

گرايش تفكر مدرن  بنابراين .گردد ديرند محض تجربه ميدر برگسون به صورت زندگي و 
با قائل شدن به  بيشتر ،زمان يزمانحيث  تأمالتي است كه امروزه تحت عنوان حولامروزي 

 اين جنبه از ه بتر بيش،در ادامه. انديشد  به بازسازي مفهوم زمان مي براي زمان ن وجوديأش
مدرن كه با  ي در فلسفه زمان يث زماني ح يعني اعتقاد به خواهم پرداخت،مفهوم زمان

  . ت اس و موافقنوا همنيز كليت تفكر فلسفي برگسون 
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 تبيين  زمان با توسل بهي  كوتاه از تاريخچهي حال قصد ما از بيان اين مقدمه

 مطالعات تطبيقي در  ارتباط اين موضوع را بااين است كه ،معاصرهاي گوناگون  گرايش
 و مالصدرا يا  برگسوني  انديشهي ابطهبا ر مسأله تطبيق اين اج در اينكه (تفسير زمان 

 اين گونه ، اولي كه در وهله  در حالي. بررسي كنيم) استمطرح آگوستين و مالصدرا
 امري رسند و كتمان برخي از اين تشابهات  توجه به نظر ميشايانبسيار جذاب و ها  تطبيق
هاي بنيادي و  به برخي از ريشهنداشتن  توجه ،رندهرسد، اما به نظر نگا  به نظر ميناپذيرانكار

كشانده است  اي تطبيق سطحي  گونهي  برخي از اين مطالعات را به ورطهها آنمتمايز فكري 
 در برخي از .  مالصدرا و برگسون در تضاد استي كه با روح فلسفي اين مفهوم در فلسفه

 مدرن مبني بر پرسش از من، ي ههاي امروزي فلسف  توجه به ريشه ظاهراًمطالعات اخير،
 دكارت به بعد در تاريخ ي گونه كه از فلسفه  آن،...آگاهي، وحدت خويشتن و سوژه شناسا و

ه كه بدان ك  چنان، برگسوني در فلسفه.  ناديده گرفته شده است،شود  فلسفه مطرح مي
گاهي سخن به اي آ از گونه  داشته، با هم اساسياي  رابطهآگاهي و زمانْخواهم پرداخت، 
 ديگر عناصر فلسفي تفكر او مانند مفسرشود كه محدود به زمان است و  ميان آورده مي

هاي فلسفي و توجه   پرداختاساساً. گردد  مي... آزادي اراده، اختيار، جبرگرايي، دين، اخالق و
اي طور كه بر  آنمسأله اين  و دروني زمان درآميخته استي او به خودآگاهي با نوعي تجربه

 زمان در ي مسأله ،به همين دليل.  براي مالصدرا مطرح نبوده استاو مطرح شده است اصالً
 به عنوان تر كه براي مالصدرا بيش در حالي،  داري نقشي محوري است، برگسوني فلسفه

. فلسفي و فرعي مطرح بوده است اي  مسأله ي منزله معاصرانش به تبيين، قبول يا رد آراي
هرچند گاهي (اي به سبك تفكر كانتي  گونه هاي تفكر برگسون به ريشهرسد  نظر ميه ب

 ي اي شناسايي زمان به مثابه و منبعث از تفكر او و به گونه)  متعارض با تفكر اوستظاهراً
هاي ارسطويي تفكر   با توجه به ريشه مدرن است كه اساساًي  زمان در فلسفهحيث زماني

  . ندا ديگر در تعارض  با يكمالً تفسير زمان كاي مالصدرا در زمينه
هاي اين  ها و زمينه  ريشه،ها آنهاي   سعي خواهم كرد در بيان خود از انديشه،در ادامه

  . تفاوت را بيشتر نمايان سازم
چيزي است تشابه ميان زمان، همواره بيشترين وجه اين دو فيلسوف از در تفسير 

توان به  را مي dureeگسون يعني اصطالح مشهور بر (نامد  مي»استمرار«ن و برگسكه
 و شهودي كه عمق آن را  )ديموميت، استمرار، تداوم، و دوام نيز ترجمه كرد

. )199: ، ص5 (گذارد به بحث ميعلم حضوري ذيل عنوان مالصدرا آنچه با  يابد، درمي
به نظر برگسون، . كند  او داللت بر معناي واقعي زمان ميي اين اصطالح در فلسفه

 در حال حركت كه و با آن حركت است قعي يك تحول و پويايي است؛ ذاتاًزمان وا
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  نظر گرفت،توان يك لحظه آن را متوقف كرد و مقطع ثابتي را براي آن در  نمي،است
 ديگر از نظر او زمان گردد  مي كه آشكارچه آن كه اگر اين كار شدني باشد، كه چنان

اي مشابهت ميان  گونه برگسن، ي فه با توجه به فلسچنين هم. واقعي نخواهد بود
كه آن را جهش و نشاط  گردد  نزد او برقرار مي تجددرتعبيو حركت جوهري مالصدرا 

 در تفكر چنين هم. ، زيرا زمان واقعي نزد برگسون استمرار استدننام حياتي مي
گاه قطع  يك نيروي خلّاق محض وجود دارد كه هيچهمواره ناچار  ه ب،برگسون

در نتيجه،  . بلكه تدريجي است،دفعي نيست ر او در تفك خلقت،ر واقع د.شود نمي
 مالصدرا تعبير ي در فلسفه» خلق مدام«همان به صورت ن وبرگس» تحول خالق«

علت موجده و علت مبقيه الزاماً از هم  كه ن استآاين مطلب ضيح تو. )همان( گردد مي
 موجود را به امكانات وجدهدهد كه علت م  مبقيه نشان ميشوند و نفس علت جدا نمي

 همان علت مبقيه ،در حقيقتحركت جوهري در حالي كه  ،دهد استكمالي آتي آن سوق مي
در نتيجه، . )همان( سازد كه نهايتاً معناي عميق علت موجده را آشكار و برمال مياست 

زمان  هستي به جواهر مادي است و ي  و افاضه، تداوم در خلق به تعبير مالصدراتعريف زمان
 وجود است و نه ي  معقول ثانيه و منتزع از نحوهرو، زمانْ از اين. همان دوام آفرينش است
ضمن يكي دانستن تبيين حضوري ، نتيجه  در. متصل غير قار كمي ماهيتي عرضي از مقوله

 حركت ي به مقايسهن از عالم، و و شهودي برگسيو وجودي عالم نزد مالصدرا و تبيين زمان
دو اصل را وجود نوعي پويايي و تحول   هر،و تطور خالق برگسون پرداخته دراجوهري مالص

هاي برگسون و مالصدرا  گاه  بر مشابهت ديد محكمتواند دليلي  كه ميكند ميتعبير و ناآرامي 
  ).73 - 72 :، ص3( گردد  زمان تلقيي مسأله ي زمينهدر 

ن به نوعي زمان و برگسباورصدرا و مالبين مفهوم سرمديت  مستقيمي ي رابطهچنين  هم
، 5(  عرفا همسنگ دانستتوان آن را با عشق عرفانيِ كه ميوجود دارد لطيف و بلكه الطف 

  . )200 -  199 :ص
 حقيقت وجود در شهوده گردد ك جا ختم مي نا بداي مقاله گيري نتيجه ،جاي ديگريدر 

وجهي همان معرفت ه صل آن بو شهود حاالت وجدان در نظر برگسون، كه حا نظر مالصدرا
  واقعيت زمان و حركت،دو فيلسوف جا مورد تأكيد مالصدراست و از نظر هر نفس است، همه

 دو مفهوم از آن ،كه در تحليل ذهن يك چيزند ،پيوندي ناگسستني با هم دارند و در واقع
اين سخن   ـزودي بدان خواهم پرداخته كه ب چنان ـ البته). 22 :ص، 2( شود انتزاع مي

 و بيشتر هاي برگسون استدالل  با به شدت در تعارض يعني همساني حركت و زمان اخير،
 ، آشكاريه برگسون به نحوك چنان در نظر اوست،  و نه واقعينوعي زمان مكاني نزديك به

 شهود. گذارند فعل آگاهي را به نمايش مي ،در دو مسير مخالف كه شهود و عقل داردتصريح 
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بق حركت و ماده خودش را  بر ط،عقل در مسيري متفاوتنهد و  ميي گام اندر عين زندگ

  . )267: ، ص13( يابد ميدر
آنجايي ادامه دارد كه حتي استاد تا  برقراري مشابهت بين عناصر فلسفي برگسون و صدرا

 را در ها آن دوِ  فلسفي واحد و نگاه هري  را متعلق به يك نحلهها آننهايت در  مجتهدي
ارتقاي در مورد امكانات آنها  ، به نظر ايشان ودهد ميسنت افلوطيني قرار  تفكرات ي زمره

  .)200 :، ص5( اند به تفكر و تأمل پرداخته عميقاً  ،روحي انسان
 از يفلوطين سيرتفكر برگسون را با تفبتوان  در اين زمينه شايد به سختي ،به نظر نگارنده

برحسب   زمان تعريف ارسطوييِهادر انئاد فلوطينگرچه زيرا .  دانست و برابر همسنگ،زمان
 ي  و شيوه روشي زمينه پيش، )75 : ص،4( كند دت تمام نقد ميشبا  سنجش حركت را

 نهفته است كه قبالًاو  ي شناسانه هاي كيهان  در ايده،روحدر مورد فلسفي او براي انديشيدن 
همان، ( بود رد كرده نفس ي درباره  كتابآن را در  ارسطوو افالطون بسط يافته تيمائوسدر 
 افالطون بسط داده، آن را در روح هايي وراي فلوطين روح جهان افالطون را از راه ).76 :ص

 در تفكر او چيزي است روح .دهد  با طبيعت زمان و تغيير جاي مييپيوندهاي آشكار
از ي ا  آنگاه كه از مرحله، زندگي روح در حركت استنزديك به روح جهان افالطون و زمانْ

 چرخش فلوطين از حركت ).80 :همان، ص( كند اي ديگر گذر مي كنش يا تجربه به مرحله
، بدين جهت است كه او  الگوي فهم زماني  به مثابه،و زمان طبيعي به حركت روح

بسط روح از مقام ابديت  ي به وسيلهزمان را از راه نزول به تجزيه و پراكندگي و  خواهد مي
 مسيريخالف  بر ،، اين مطلوبنوبرگسبه نظر  اما. تجربه نمايد متكثر به تغيير در كل عالم

به دست نخواهد  نزول از ابديت به درون زمانبا  ،كند  مي سير در آن جهت تفكر افلوطينكه
 همراه با زمان مكاني به صورت جز تحقق زمان چيزي كار ي  و نتيجه، زيرا حاصلآمد

 ،اش در فلسفه شهود طرح  از او نهاييهدفلي كه در حا ،خواهد بودحركت روح در عالم ن
در و  هاي ايجادشده توسط عقل برقرار كردن وحدت ميان آن پراكندگي براياستفاده از آن 

: همان، ص( آن واقعيت نهايي است كه همانا از نظر او سياليت و پويايي محض استميان 
184(.  

 در خورهاي  اهت شب،طيناما در خصوص حركت جوهري مالصدرا و روح در حركت فلو
در حركت  كه نيست، معقول  در انئاد سومتدالل فلوطيناس اس اسبر. تحقيقي وجود دارد

 توالي و  در حالي كه، زمان را بدان مرتبط سازيم، و بدين ترتيبببينيمتوالي را روح،  بي
ست  به د خود را از آني  هستي مقلدانهت ديگرْاواقعيت زمان را در حركت روح كه حرك

ي  اين حركت خود برانگيخته  در واقع،).81 :همان، ص( ناديده بگيريمتوانيم  نمي، اند آورده
آفريند كه  اي از لحظات را مي هد و دنبالهد روح است كه مبناي واقعيت روح را تشكيل مي
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اين در . كند  گذر ميي ديگري  لحظه به محض پاي گذاشتن به هستي به لحظه،در آن

مرتبط با  تنها از طريق ارجاع ضمني به ذهن ريف ارسطويي زمان، روحدر تعحالي است 
 زمان كيهان از حركت ،نزد فلوطيندر   و به درون آن تعريف وارد مي شود، سنجشي ايده

  .)81 :، ص4( مقلد ابديت است، خودي طور كه روح به نوبه كند، درست همان روح تقليد مي
 مجدداً ،هاي مزبور توجه به مشابهت ضمن ،بحث ي در ادامه جا شايسته است در اين

  .قرار گيردسي رمورد بر ، را در باب زماناين دو فيلسوفمفردات تفكر فلسفي 
  

  برگسوني زمان در فلسفه. 2
 ديرند مان واقعي ز،از نظر او.  زمان در تفكر برگسون داراي نقشي كليدي استي مسأله

 عبارت است ديرند. شود، همانا ديرند است  ميبه تجر از زمان حقيقتاًچه آن به باور او،. است
 آن اين است ي دربارهممكن امري وجود دارد كه تنها تصور . از سيال بودن و پويايي محض

 يك اشتداد كيفي محض است كه از ،لذا زمان به معناي واقعي كلمه. پوياستركه سيال و
پذير  شمارشه نه مكاني و امري است ك . ناهمگون تشكيل شده استعناصر و اجزايي مطلقاً

 با مكان و زمان دانش طبيعي ،، بلكه تنها يك دوام محض است و به اين اعتبارنيست
 مقدماتي را شرح و ، برگسون پيش از رسيدن به اين نتيجه). 113 :، ص1( متفاوت است

رسد كه به   تفسيرش از زمان ميي  به نتايجي درخور در زمينهسرانجامدهد تا  بسط مي
  . هاي اصلي تفكر او خواهم پرداخت  به اين زمينه،اراختص

   آگاهي؛ آگاهي شهود در برابر آگاهي عقلي واسطه بي هاي  داده.1 .2
 شهود و ي مسألههاي مقدماتي در تعريف زمان در نظر برگسون  برخي از كليدواژه

 . برگسون معناي آگاهي استي هاي دشوار فلسفه  يكي از بخش،بدون شك. آگاهي است
 چونانها را   اين است كه ما چرا بايد اين دادهپيش آيداولين پرسشي كه ممكن است 

: ، ص14( گيرند بپذيريم هايي واقعي و حقيقي كه از آگاهي و شعور ما نشأت مي داده
برگسون از . ن از آگاهي را دريابيمو بايد منظور برگس، براي پاسخ بدين پرسش؟)124
اي است  كند و هدف آغازين او دست يافتن به فلسفه غاز مي آگاهي آي واسطه بي هاي داده

 از همان ابتدا واسطه بي ي ه او اين است كه دادي اولين داعيه. كه هركس بتواند آن را بپذيرد
فهم برگسون از فلسفه مستلزم كليتي است كه هر فرد از ابتدا بايد آن . تصديق استرمورد

  . را بپذيرد
ها وجود دارد؟ به  ديگر داده ها و تفاوتي ميان اين دادهپرسش ديگر اين است كه چه 

او به تفلسف در اين .  استواسطه بينسبت به آگاهي   احساسي واسطه بي ي نظر او، داده
كه از سويي اختيار و گاهي جبر را در درون   چنان، آگاهي معتقد بودي واسطه بي هاي داده
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راه . نمايد رخ ميها  شود كه اين تعارض از ميجا آغ  از آنمشكل دقيقاً. كنيم خود احساس مي

 ،بدين سبب. است   واقعيت انضمامي شهود،حل پيشنهادي برگسون براي حل اين تعارضات
  . )198: ، ص12( گردد او متعرض تفكر متافيزيكي و تعارضات كانتي مي

 او در. )263: ، ص13 ( استدرت انتخاب هر موجود ناظر به ق،آگاهي از نظر برگسون
اما اين ويژگي .  موجودات زنده داراي آگاهي هستندي  مدعي است كه همه،تطور خالق

 آگاهي ،بنابراين در نظر او. ماند مي پنهان ها آندر برخي از آنگاه كه نتواند آزادانه عمل كند، 
 و تا روي زنداني بسته استه درهاي زندان ب. استبا مفهوم خالقيت و آزادي گره خورده 

انسان موجودي است كه قادر است . اسير عادات خويش است او  روي باز نشده،وقتي كه به
كه  بدون اينها  در عين حال، بسياري از انسان. اين زنجيره را بگسالند و آزادانه زندگي كند

 .)264: ، ص10( گذرند به آزادي حقيقي نائل شوند درمي
 در ،عين حال دركه ي شهود  آگاهي عقل و آگاه: دو گونه آگاهي وجود دارد،در نظر او

ي  انديشه آگاهي عقل در ي درباره يكي از كليدهاي تفكر .كنند دو جهت مخالف حركت مي
ساز  عقل انسان ناظر به قدرت تفكر مفهوم.  توجه به عادات ذهن در انسان است،برگسون
دراك رگسون، كار عمل ادر نظر ب.  مقوم عقل اوستبنابراين ادراك و فهم و شناخت. اوست

هاي   را به احساسها آناي كه   به گونه،آوردن امر نامتناهي به طرز ناگهاني استبه تصرف در
 عام و كلي ي  انتزاع از تغييرات متصل براي درك جنبهكار عمل فهم. كاهد ميثابت فرو

  يافتن ارتباطات ثابت در بين واقعياتكار عمل شناخت.  كلي استي  تحت يك ايدهءاشيا
گونه در عالم   عقل توسل به اموري ثابت و قاعده كار،پس در مجموع. گذار استدر حال 
درك  البته وجه ديگر.  به يكي از وجوه مطلق دست يابد بتوانداي كه گونه  به؛واقع است

عمل و هدف آگاهي . دانگرد بلكه آگاهي شهود ميسور ميرا  نه آگاهي عقل ،مطلق با آگاهي
 هوش  غير از آن چيزي است كه عموماًعمل شهود مسلماً. ستعقل در مقابل آگاهي شهود ا

 عقلْ. شان به ماده و آگاهي است در توجه دقيقاً، يعني عقل و شهود،تفاوت اين دو. ناميم مي
 در حالي كه در نظر ، توجه ذهن به خودش است شهودش و عاداتو توجه ذهن به ماده

به همواره نيز  و علم دهد رخ مي عقل در جهت علم و تكنيك رفت عادي پيش ،برگسون
 اغلب به نفع عقلْ ، در اين كارزارهود، ش)330 ـ 329: ، صص13( دنبال ابزاري عملي است

به آگاهي به جاي ماده، ها  ، در نتيجه، به زعم او، اگر انسان)267: ، ص13( گردد قرباني مي
، 13 (تشگ مي  برحسب تطور خالق محض برايشان معنادار زندگيداشتند، محض توجه مي

 چيز در يك سيالن و صيرورت دائمي  فهم همهي ثمره ،خوداين آگاهي،  پس. )245: ص
  . گردد است كه متناظر با فهم ديمومت محض حاصل مي 
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   تصويري و آگاهي حاصل از حافظهي  نظريه.2 .2

 يعني رابطه با ، در پي تطبيق وضع بدن ما با محيط اطراف خودش،ذهن ما در عالم
 منظور برگسون از ماده چيست؟ برگسون حال دقيقاً.  در تفكر به ماده استي خارجياشيا
 ي بنابراين برگسون در ميانه. مدعي است كه ماده مجموع تصاوير استماده و حافظه در 

ديل آن در باليسم و ت او از تحويل ماده به ادراك در ايده. گيرد ايداليسم و رئاليسم قرار مي
ي  انديشهبنابراين در . گردد ناخرسند بود ه موجب ادراك در ما ميرئاليسم به چيزي ك

 و تمثل و وجود و ظهور قرار دارد كه به نظر او اين فهم ء ماده در برزخي ميان شي،برگسون
او متعرض درك باركلي از . )10- 9 :، صص11 (از ماده با درك متعارف از ماده مطابق است

 و )11: ، ص11 (گردد به صورت امتداد هندسي مي محض و دكارت ي ماده به صورت ايده
 خود را از نزاع رئاليته يا ،او با اين كار. دهد  و تمثل قرار ميء شيي  ماده را در ميانهخودش

بنابراين طبيعي است كه انسان به دنبال جايي براي . كشد ايداليته بودن عالم خارج كنار مي
عريف امتداد به وجهي اين وظيفه را به عنوان بنابراين ت. گردد اتصال بين ماده و ذهن مي

ي  انديشهدر . )92 - 91: ، صص10 (گيرد كيفيتي طبيعي يا كيفيتي كيفي به عهده مي
هاي بيروني در عالم خارج و زمان   صورت ماتقدم شهود حسي واقعيتي منزله كانت مكان به

 كانت با ،ه نظر برگسونب. )55: ، ص8 ( اين وظيفه را داراستها آنبه صورت مفهوم دروني 
   .)93 - 92: ، صص10( كند  تهي مي آن مكان را از محتواي،اين كار

بنابراين . اي از تصاوير است  مجموعه، ماده در نظر برگسون،تر گفتيم طور كه پيش همان
 ، و كنش مكاني  غلبهبنابراين شناخت. تا به معرفت محضشناخت نيز به عمل توجه دارد 

 وجود زمان است و ي  نتيجه،بنابراين حضور و شهود ماده از نظر برگسون. ست زمان اي غلبه
ثرات در نظر أ و تتأثير. نه مكان و در نتيجه تفاوت است بين فهم از ماده و خود ماده

.  محض به گذشته داللت داردي حافظه. گردند  حافظه تبيين مي–برگسون با تئوري تصوير 
ديگر وجود   بدون يك، حافظه و شناخت– محض، تصوير ي هيعني حافظ ،ها كدام از اين هيچ

شناخت حاصل تلقيح اشيا و .  تنها ارتباط محض ذهن با اشياء حاضر نيستشناخت. ندارند
 تصاوير ي بنابراين عالم برگسوني ظهوري از مجموعه.  محض استي حافظه و حافظه–تصوير

 برگسون معتقد به دو سيستم به همين دليل،. است و به ظهور پديدارشناسي شبيه است
از اين دو نظام مكتفي بذاته  يكي نظام علم و ديگري نظام عالم آگاهي است و هريك ،تصوير
 ).27-26: ، صص11 (ندنياز از ديگر و بي

 ذهنْ. حقيقت تالقي ذهن و ماده است برگسوني مسخر روح و در ي بنابراين حافظه
 ي حافظه.  حافظه استها آن برخورد ي ه ادراك محض است و نتيجي محض و ماده حافظه

 و خودش را از طريق اين ادراكات به )141 - 140: ، صص11 (محض اشاره به گذشته دارد
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نيز به كنش نظر  شناخت. شده نيست  ديگر يك ادراك تضعيفيادآوري. رساند ظهور مي

 و در ش كنتأثير ما تحت ،در عمل شناخت. دارد، در حالي كه حافظه ظهوري روحي دارد
ادراك محض يعني ماده تحت قوانين .  روح هستيمي  و غلبهتأثير تحت ،عمل حافظه

اده در حركت شرايط متناهي م. ضرورت و حافظه يعني روح تحت قوانين آزادي قرار دارند
 ضرورت ماده. ناپذير در آن وجود ندارد بيني  چيزي پيشدارد و طريقي جبري گام برمي

 چه آنن مدعي است كه وبرگس. ي جز تغيير و حركت نيستعالم خارج نيز چيز. است
 و از سوي ديگر) 17 :، ص13 ( وجود حافظهبراي آگاهي ما حاضر است از يك سو واسطه بي

بنابراين پاسخ به اين پرسش آغازين . )188: ، ص12 (وجود واقعيت خارجي براي آن است
عي و حقيقي كه از آگاهي و شعور ما هايي واق ها را به عنوان داده ما كه چرا بايد اين داده

 هم وجود حافظه و هم وجود ها آن به اين دليل كه بايد گفت ،گيرند بپذيريم نشأت مي
منظور برگسن از حافظه ديرند يا امتداد . دهند واقعيات خارجي را در اختيار ما قرار مي

نظر ه نابراين بب. )179: ، ص12 (باشد گذشته به زمان حال است كه مستلزم آگاهي نيز مي
  .  براي آگاهي حاضر است خودآگاهي استچه آنرسد  مي

   آگاهي حاصل از تداوم.3 .2
يابيم كه تفاوتي بين درون و   درمي،ما با رجوع به درون خودمان و با شهودي بسيط

با اين شهود، بين .  زمان همراه استي  همواره با ايدهبيرون وجود ندارد و اين شهود بسيطْ
توانيم از شهود  جا مي بنابراين در اين. ناپذير وجود دارد ال و آينده امتدادي بخشگذشته، ح

.  نقش بسزايي دارد، زمان در فهم شهودي  برگسون، ايدهي در فلسفه. زمان سخن برانيم
اين ديرند،  . او همان ديرند واقعي يا زمان واقعي استي در فلسفه  تصور ديرند انضمامي

 برگسون به ي ديرند در فلسفه. م، چيزي جز حافظه و آگاهي نيستتر ديدي پيش كه اننچ
 ديرند به صورت ي تر بيان كنيم، ايده اگر بخواهيم دقيق. رود كار ميه معناي حاالت آگاهي ب

؛ كثرتي )75: ، ص10(ررود كار ميه هاي مختلف آگاهي ب كثيري از امور مربوط به وضعيت
 يا )258: ، ص13 (رت و كثرت در وحدتتواند به صورت وحدت در كث كيفي كه مي

اي مضمر در خود زندگي   تجربهاي دروني است؛ ديرند تجربه. دنگرد  عناصري متعامل تعريف
ديرند زمان واقعي : گويد مي در اين باره سكيفوكوالك. شود كه برحسب شهود فهميده مي

 زمان د پرسش موري مسأله. )15: ، ص16 (كنيم خود تجربه ميزندگاني است كه ما در 
آن در زندگي روزمره متمايز    از مفهوم زمان به معناي علمي،تجربه شده ماست كه در واقع

اي دروني است كه   تجربه و ديرند واقعيفرض اساسي برگسون اين است كه زمانْ. گردد مي
 او براي نشان دادن مفهوم ديرند واقعي. ناچار مربوط به زندآگاهي و وضعيت آگاهي ماست هب

 مسألهدليل اين . گردد متوسل مي   تغيير كيفي و نه تغيير كميي به وضعيت آگاهي به گونه
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 ي  است، در حالي كه تجربهگيري اندازهيعني قابل   ي كمزمانْ  آن است كه مفهوم علمي

 دروني زمان تنها زماني ي به عبارتي ديگر، تجربه. باشد  يتواند كم  نمي  دروني زمان اساساً
 برگسون مدعي در واقع،. گيري شود  سنجش و اندازه،گردد كه از طريق مكان ياند كمتو مي

 است، زمان نيز گيري اندازهچون مكان قابل . يابد  زمان را به كمك مكان درمياست كه عقل
هاي  توان با نگاه كردن به عقربه  را ميمسألهاين . گردد  ميگيري اندازه قابل ،از اين طريق

در واقع، مثال ساعت بهترين مثال براي اين است كه چگونه عقل .  دريافتيبه روشنساعت 
 وجود داشته باشد، گيري اندازهبايد دانست كه هرجا . تواند زمان را برحسب مكان دريابد مي

توان   مي، چيزي را برگسوني در فلسفه.  ارتباط مكاني نيز هست و بالعكس،به طور يقين
 بين مكان و عدد ي خاطر رابطهه  بمسأله اين دقيقاً. دباش گيري اندازه قابلمكان ناميد كه 

: ، ص10 (رسد گيري به نظر مي اندازه  قابل، درست مانند مكان،است كه زمان در نظر اول
 ، برگسوني در فلسفه. به معناي برگسوني نيست   زمان انضمامياز زمانْگونه   اين. )104

 بنابراين تصور زمان به .گيرد  تجربه قرار ميمورد است كه يبه معناي زمان  زمان انضمامي
 .نيست  معناي مكان براي او هرگز به معناي زمان انضمامي
نامد كه از طريق عادات آگاهي به مفهوم  بنابراين برگسون زمان انتزاعي را زماني مي

زماني است كه برحسب   گردد، در حالي كه زمان انضمامي  ميهعقل و برحسب مكان دريافت
بنابراين براي دريافت . آيد دست ميه ديرند واقعي و با كنار گذاشته شدن عادات ذهن ب

مند است كيفيات را به آگاهي و  ه كه عالق، بر عادات ذهندباي زمان به معناي واقعي آن مي
 بين ،از نظر برگسون  ،هاي علمي در واقع، با وجود پيشرفت.  غلبه نمايدد،حركات فروكاه

تغيير كيفي . وجود دارد تفاوت ،گيرد گيري قرار مي  مورد اندازهچه آن و شود يم تجربه چه آن
تصور زمان . دهد تنها در زمان مكانمند رخ مي  ي تنها در ديرند و تغيير كم،در نظر برگسون

لت آگاهي به حالتي ديگر  همان تغيير كيفي مشتمل بر گذر از يك حابه عنوان ديرند واقعي
 حاالت رواني مكاني و قابلبه صورت خود را  ،لت بر حسب عادتگونه حا اين. است

به در واقع، اين همان عدم تفاوتي است كه بين ظرف و مظروف . دهد گيري نشان مي اندازه 
هاي  ها و شادي  اعم از خواهش، و حاالت روانياوضاع بسياري از ،از نظر برگسون. آيد نظر مي

مفهوم زمان .  گرددفهم  يكه بر حسب مكان و به طور كمتر است  آسانبهتر و بسيار ... ما و 
استفاده فسير اين تغييرات كيفي در ت ،ع و حاالت روانياوضا با اين  و همراهزمان هم
افتد  تغيير كيفي در ديرند واقعي اتفاق مياشاره شد همچنان كه پيش از اين هم . گردد مي

 مسألهاين . كند فهميد  حاضر مير حالْتوان بر حسب حافظه كه گذشته را د ميرا و ديرند 
ه به در توج. عكسركند و نه ب مهم است كه بدانيم حافظه از گذشته به حال جريان پيدا مي

اين در حالي است كه . ناپذير امتداد تاريخ آگاهي است زندگي زمان گذشته جزء جدايي
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 ، در صحبت از زمان عموماً،از نظر برگسون. شود همگن فهميده ميبه صورت گاهي زمان 

. گونه زمان بر حسب فهم از مكان كه كثرتي از آنات گسسته است مورد نظر است اين
ترين حالت و به صورت عدد و   توجه به جهان خارج و در انتزاعي زمان بدونگونه فهم اين

 ،در نظر برگسون. شود وحدتي عددي و بر اساس شمارش لحظات قبل و بعد برساخته مي
 فيثاغورثيان ي اين نظر به نظريه. سازد اي است كه ذهن بر اساس آن اعداد را مي مكان ماده

 يبنابراين وقتي كثيري از اشيا. شوند  تفاوتي قائل نمي،گردد كه بين مقدار و عدد برمي
 به طور نمادين بر حسب نيز به همين ترتيب حاالت رواني ،خارجي در مكان شمرده شود

شود و سپس   تصوير عدد طي مراحلي ساخته مي،نظر برگسونمطابق . شوند مكان بيان مي
هاي به فراموشي سپرده شده همان  اين ريشه. شود به فراموشي سپرده ميآن هاي  ريشه

 چون ،ر حال هبه. اند گيري اوضاع و احوال رواني ماست كه نه قابل شمارش و نه قابل اندازه
ساطت حاالت رواني و روحي به ، ب)13: ، ص11 (حافظه محل تالقي ذهن و ماده است

تحول و واقعيت و به دنبال زباني است كه زندگي، بنابراين ا. همين قلمرو روحي تعلق دارد
ديگر   جدا از يكگويد هر قدر در مكانْ او مي. را نشان دهد كه همانا ديرند و صيرورت است

غيير متصل مختص  بلكه ت،تواند به تحول بينديشد  نمي عقل . باشيم در زمان يكي هستيم
 كه به صورت يك زنجير يا خط رفت تدريجي است  پيش،ديرند در واقع. حركت محض است

توان اين آنات و   نمي اما چون . خورد ديگر پيوند مي  به يكشهاي مختلف  بخشمتصل،
رفت به  زمان اما در عين حال به طور متمايز را درك كرد، اين مفهوم از پيش لحظات هم

 صداي مفهوم ،رفت يا ديرند  از پيش،اين تعريفدر . ودش رح افكنده ميصورت مكان ط
  .شود گيري شنيده مي واقعي زمان در مقابل تعريف زمان بر حسب اندازه

   زمان همگن و ديرند انضمامي.4 .2
گويد خطي كه  گيري چه تفاوتي است؟ برگسون مي بين زمان واقعي و زمان قابل اندازه

شود و كامل است؛  خط برساخته مي.  است و زمان در حركت است شود ثابتگيري اندازه
زمان آن چيزي است كه در حال اتفاق افتادن است و حتي بيشتر از آن، چيزي است كه 

 .ري زمان به ديرند ارتباطي ندارندگي در واقع، اندازه. شود هر چيزي اتفاق بيافتد باعث مي
از حدود توالي يا آناتي است كه با درنگ  تنها اعداد مشخصي ،گردد  كه شمارش ميچه آن

  .گردد در زمان ممكن مي
آگاهي ما در حال . كنيم  ما ديرند را حتي در خواب نيز تجربه مي،اما در نظر برگسون  
 بين زمان بايد مي ما ،به نظر برگسون. كند گيري بلكه احساس مي  ديرند را نه اندازه،خواب

: ، صص10( اي كميت مكاني تفاوت و تميز قائل شويمديرند به معني كيفيت و زمان به معن
كنيم و از  كه با آن زندگي و احساسش مياست  آن چيزي ،ديرند از نظر او. )127 -126
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 را و شهود آن برد مي او ديرند را به قلمرو درون ،در حقيقت. دور است ما بسيار  و فهمدرك
ن بر اين اساس وفلسفي برگس كه روش كردبايد خاطرنشان . دانگرد  مي و ميسورممكن

 به كشف گيري كند كه آگاهي را سنجش و اندازه آن  ذهن بدوناستوار است كه چگونه 
به زعم . گردد بدل او به پرسش از حيات دروني بايد  مسألهاين . گردد ديرند نائل مي

 ي به تجردر صورت انس باتر است، اما  عادات آن مانوس عقل و با ساختار آگاهي ما برگسون،
همانا سيالن در واقع، چنين شهودي از زمان . ند شهود را نيز درك كدتوان ، ميديموميت

 الزم براي فراهم آوردن شرايط بايد ميست كه نقش فلسفه در اين ميانه اوحيات دروني 
 با كشف ،نو به نظر برگس. توسط خودش باشدخود انسان ميانجي بيسطه و وا ي بي شاهدهم

 ي براي جلوگيري از اطاله. وديدوار به حل بسياري از مسائل فلسفي بتوان ام  مي،شهود
آن  اميد .كنم مي تطور خالق پرهيز ي مانند نظريه از بحث در ديگر نتايج فلسفي او ،كالم
  .بيش از پيش روشن شده باشدن و برگسي  معناي زمان در فلسفه، با اين توضيحات كهاست

  .  مالصدرا خواهم پرداختي در فلسفه انبه بحث و بررسي معناي زم ،در ادامه
  

  زمان در فلسفه مالصدرا. 3
 قبل از خود را نقل ي  ديدگاه فالسفه، حقيقت و ماهيت زماني المتالهين درباره صدر

وي پس از ). 141 :، ص3 :، ج7(  برآمده استها آنويل  صدد رد، توجيه و تأكرده و در
  تعريف نو و ابتكارِي، موجودات ماديهستيِمند بودن  اثبات حركت جوهري و تبيين زمان

، پس از تقسيم اسفاراو در مبحث جوهر و عرض از كتاب . دهد خويش از زمان را ارائه مي
كمداند   متصلي مييت به متصل و منفصل و تقسيم متصل به پايدار و ناپايدار، زمان را كم

بحث حركت اربعه، ذيل  ،اسفاردر جلد سوم ). 14: ، ص4 :، ج7 (كه در ذات خود قرار ندارد
و در باب ) 184 - 115 :، صص3 :، ج7( يازده فصل به مباحث زمان اختصاص يافته است

دليل طبيعي او در . كند هي اثبات مي طبيعي و اال، وجود آن را با دو دليلِموجوديت زمان
 شوند ي فقط به فرض وجود زمان توجيه مها آن پديدارهايي است كه وجود ي  مشاهده،واقع

گونه توضيح  صدر المتالهين دليل خود مبني بر روش اهل طبيعت را اين). 115: صهمان، (
 اما در مقدار ، يكي هستند آغاز و پايانْي هايي كه در نقطه  حركتي دهد كه از مشاهده مي
 اما مقدار مسافت ،يابند هم شروع و خاتمه مي ند و حركاتي كه باا شده متفاوت طي
 مقداري  يك هستيِِ، كه در عالم وجودرسد مي متفاوت است به اين نتيجه ها آن ي شده طي

در ). 115: صهمان، ( تواند در آن واقع شود تحقق دارد كه حركات يكسان و متفاوت مي
  .  مستمر و عام و قابل قبول براي عموم استي  آن اين است كه يك پديدهأواقع، منش
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گيرد   از اين طريقه مدد مي،ناهي االي  به طريقهاما مالصدرا در استدالل به وجود زمان

كه چون هر حادثي بعد از چيزي قرار دارد كه نسبت به آن حادث، قبليت دارد و آن قبليت 
 قبل و بعدها در هيچ حدي ي بنابراين اين سلسله... كند،  نمي هرگز با بعديت اجتماع 

 پيوسته رسد كه يك هويت كه ذات آن از اينجا به اين نتيجه ميشود و   نمي گاه متوقف  هيچ
 ،3: ، ج7( به وجود آمدن و از بين رفتن است علي االتصال و بمحاذات حركات وجود دارد

  ).116 - 115 :صص
 بحث در خصوص ماهيت زمان، زمان را مقدار حركت و از قبيل ي چنين در ادامه هم

داند يا هويتي كه   حركت مي و خالصه اين هويت را يا مقدارشمارد يت متصل ناپايدار ميكم
 ساير گيري اندازه ي  آن را وسيله، متصل استهمچنين چون. داراي حركت ذاتي است

 ،در اين متن). 116 : صهمان،( داند خر ميأ شمارش از جهت تقدم و تي حركات و وسيله
يت يا شيدر يك جا زمان كمءمقدار ،يت دانسته شده است و در جاي ديگر داراي كم 

مطابق   است كه اگرآن در مسألهترديد در اين .  يا هويت متحرك ذاتي استحركت
ويژه  هآيا حقيقت مقداري زمان و ب  مالصدرا بتوان به حركت جوهري قائل شد،ي فلسفه

كند؟ آيا زمان با فرض حركت جوهري، ماهيت عرضي  مقدار حركت بودن آن تغيير مي
شود؟ آيا با قبول حركت در جوهر،  هر مي و تبديل به جوهدد ميوضعيت خود را از دست 

  ظاهراً؟گردد  و خود به متحرك تبديل ميندك ميكه مقدار حركت باشد عدول  زمان از اين
حكيم  ،بايد حقيقت عرضي زمان با فرض حركت در جوهر تغيير كند و به همين دليل

 از اين تغيير سبزواريحكيم . داند سبزواري آن را داراي كميت و يا هويت داراي حركت مي
 قرار »مقدار تجدد وضع فلكي«جاي ه  را ب»مقدار تجدد فلكي« و تعبير ندك ميپيروي 

  .دهد مي
گويد يك زمان طبيعي وجود دارد كه در  عالمه طباطبايي نيز در تشريح اين مطلب مي

وجود حوادث طبيعي دخالت دارد و آن زمان حركت طبيعي كلي جسماني بر حسب جوهر 
رسد اگر بپذيريم كه زمان مقدار حركت است مهر عرضيت بر  براين به نظر ميبنا. آن است

 جوهري باشد كه در عرض كند كه متحرك  نمي  و ديگر فرقي بندد پيشاني زمان نقش مي
 جوهر ديگريه تدريج ب هكند تا ب  يا جوهري كه در ذات خود سير مي،خود در حركت است

  . گيرند ديگر صورت مي همراه يكه  حركت ب اين دولزوماًكه  آن يا تبديل گردد،
 زمان را داراي يك ،ناهي اال وجود زمان به طريقهبه ل دالاست ي  در ادامهمالصدرا

جا به اين  از آن). 127 -124 : صصهمان،( داند وحدت اتصالي و يك كثرت تجددي مي
آن جهت كه  از زيرا سد،ر تعالي بر زمان و حركت مي   يعني تقدم مطلق ذات باري،اصل
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گردد كه  امري واحد است بايد داراي قابل و فاعل واحد باشد، بنابراين از نظر او واجب مي

  ).117 : ص،3: ، ج7(  بركنار از ماده و عالئق مادي باشد،فاعل زمان در ذات خود
ترين طبايع موجود در عالم طبيعت  ترين و كامل  زمان از قديمي،چنين به نظر او هم

 اين است كه زمان داراي آغاز نيست،از ديگر اصول مورد اعتقاد او ). 117 : صهمان،( است
  ).148 : صهمان،( چون ممكن نيست داراي طرف موجود باشد

 آن است؛ پس همچنان كه در ي دهنده  جزء فرضي زمان و تشكيل»آن«او معتقد است 
اي  چاره... ازدس كنيم كه مسافت را با سيالن خود مي نام نقطه فرض ميه مسافت، چيزي ب

  آنِان را با سيالن خود بسازد و نامشي سيال باشد كه زمئنيست كه زمان نيز داراي شي
المتالهين بسيار  مطلب صريح ديگري كه صدر). 174 - 173: همان، صص( سيال است

:  همان، صص(  مالزم حركت داشتن استتر بيان كرده است اين است كه زماني بودنْ روشن
181 - 183 .(  

 مختصري كه در مورد تفسير و نظر مالصدرا در خصوص زمان ي با توجه به خالصه
  .م دادي او و برگسون انجام خواهاي تطبيقي بين آراي جا مقايسه  در اينمطرح شد،

  
   مالصدرا و برگسون در باب زمانبررسي تطبيقي آراي. 4

رد موجوديت و  مالصدرا در موي شده در فلسفه با توجه به مباحث و اصول پذيرفته
تعالي بر زمان و حركت، تقدم زمان بر اشياء و  حقيقت زمان، ماهيت زمان، تقدم ذات باري

دهنده جزء   فرضي زمان و تشكيلء جزي  منزله به»آن«غاز زماني نداشتن زمان، پذيرش آ
  . سامان دادتوان بررسي تطبيقي را حول موضوعات فوق   مي، زمان و حركتي مالزمهو  زمان

داند و  از وجود مادي مي المتالهين زمان را امتداد يا بعد چهارمي   صدر،كه ديديم نچنا
 مقدار ،زمان از نظر او. ستها آن نوعي امتداد در هستي ي  زمانمندي اجسام نشانه،از نظر او

 ي  اگر كسي درباره،از نظر مالصدرا. طبيعت متجدد به ذات از جهت تقدم و تأخر ذاتي است
 اعتباري ندارد و زمان بالذات از ،يابد كه زمان جز در عقل  درمي،بينديشدماهيت زمان 

 فلسفي زمان از –اين طرز تفكر در مورد اعتبار عقلي . عوارض تحليلي معروض خود است
 ممكن ها آنتطبيق بين .  است و از سوي ديگر نهپذير يك طرف با تفكر برگسون تطبيق

و تعميم ادراكات حسي به دست نيامده، بلكه مانند است، زيرا مفهوم زمان از راه تجريد 
مالصدرا .  از تحليل مدركات حضوري توسط عقل حاصل شده است،ساير مقوالت متافيزيكي

 انفكاك ،شمارد و معتقد است حيثيت زمان از حيثيت وجود زمان را از اعتبارات عقلي برمي
 است و اين دو تنها در مقام  در خارج است فقط وجود سيال و نوشوندهچه آن. عيني ندارد

مسائل فلسفي    در مورد تماميمسألهه اين ك ديگر جدا هستند، چنان تحليل عقلي از يك
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منظور از . داند صدرا زمان را مقدار حركت جوهري ميمالاما از سوي ديگر، . صادق است

م آن حقيقتي كه در عال. گانه است جوهر همان جوهر جسماني است كه داراي ابعاد سه
خر در مفهوم دقيق تقدم و تأ.  جوهري استداراي تقدم و مراتب ذاتي است، طبيعت

 ها آنهاي مادي و جسماني اين است كه زمانمند بودن حوادث و ترتيب وقايع از  هستي
 خالف نظر برگسون در اين دقيقاً. بنابراين ظرف و مظروف يكي است. گيرد سرچشمه مي

 برگسون چيزي است كه ي حاصل از شهود در فلسفه آگاهي ،در حقيقت.  است بارهاين
 كه به نظر برگسون تطور خالق چه آن دقيقاً. تواند يكي بودن ظرف و مظروف را بپذيرد  نمي 

گونه از زمان بر حسب آگاهي  دليل وجود تعريفي اينه كند ب پذير مي و آزادي اراده را توجيه
سازد كه هرگونه يكتا و  قادر ميرا  ما  برگسوني شهود زمان در فلسفه.  اوستي در فلسفه

اي را توجيه كنيم كه اين تعريف با تعريف صدرايي كه   و تكرارناپذيري هر حادثه بودنيگانه
 البته نگارنده معتقد است حتي . و بعديت ارسطويي است مطابق نيستمستلزم قبول قبليت

 كه خود اين ،بند باشد ن پايتواند به لوازم عقلي اين تعريف خود از زما  نمي خود برگسون 
همين خاطر است كه تعريف ماده به ه  بدقيقاً.  نيازمند بحث مستوفاي ديگري استمسأله

 پديدارشناسانه در ي، به صورت تعريفشدتر به آن اشاره  عنوان مجموع تصاوير كه پيش
ه در  با نظرات مالصدرا در اين زمينرسد اساساً  به نظر ميوشود   او مطرح ميي فلسفه

  . باشد تعارض 
 به منظور يافتن  حافظه دقيقاًي مسأله وارد نمودن ، در تعريف برگسون از زماناصوالً

 به صورت گذشته، حال و آينده  زماني شده هاي تجربه  پراكندگي پارهي وحدتي در ميانه
 معتقد است كه ،ر حالي كه مالصدرا در مورد آنات زمان و در نفي نظر متكلمانداست، 

گردد، بلكه  توان هستي و وجودي قائل شد كه تمام اجزايش با هم حاصل   نمي اي زمان بر
ي با اجزاي ديگر با هم جمع ئهم و تعاقب است و هيچ جز وجود آن به صورت پشت سر

 ي  بدين معنا كه بر خالف مكان، همه تصرم ذاتي دارد،زمانْعبارت ديگر،  به .شوند  نمي 
الذات  خالف مكان، قار زمان بربه تعبير سوم،  .شوند  نمي  جمع جا هم در يك اجزاي آن با

 وجود سيال در مقابل وجود ثابت و اليتغير اطالق از اين رو به اين نوع از وجود. نيست
ون علت ، يكي از شؤاش  هويت اتصاليي در تفسير صدرا از زمان، زمان به واسطه. گردد مي

 اضعف ممكنات ، بنابراين زمان از نظر او.وجود استي ضعيفي از مراتب نازل  اولي و مرتبه
بنابراين زمان نيز كه هويتي گذرا و سيال دارد و . در وجود و اخس معلومات در رتبه است

 حقيقت وجود قرار ي  تحت شمول و احاطه، به علت خويش متكي است، وجوديبه لحاظ
  .دارد
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 چه تفاوت اساسي و مهمي والًاص كه گردد مي دقيق و هوشيار متذكر ي حال به خواننده

 كه گردد نشان مي خاطر،در جواب ؟صدرا وجود داردمال برگسون و آرايدر اين زمينه بين  
 جمع ببيند، حافظه رابه صورت  تواند آنات زمان را  نمي  كه ،مالصدراخالف  برگسون بر اوالً

 حافظه و ي سألهمطرح . دهد  بال و پر مي، براي توجيه تالقي جهان مادي و ذهندقيقاً
 برگسون دستاويزي ي امتداد گذشته در زمان حال و آينده و جمع آنات زمان در فلسفه

است كه بتواند توالي زمانمند تجربه را در طول زمان از گسست به پيوستگي و از چندپارگي 
 اي است كه اصالً  زمان تجربهيگونه تجربه از زمانمند  اين،به نظر نگارنده. به وحدت برساند

 نگاهي جديد به زمان بود ي گشاي نحوه  راه،صدرا وجود ندارد و در حقيقتمال ي در فلسفه
  .  از جمله هيدگر نيز بوده است، بعديي كه البته مورد توجه فالسفه

 گذشته همچون فقدان، ي  به صورت ايده، برگسوني گونه تفسير زمان در فلسفه اين
، بلكه شايد دكن  نمي اي قلمداد  ها چيز از دست رفتهتن  گذشته را نه،اي است كه در آن ايده

 اين نيست كه مسأله ،براي برگسون. دديگر هرگز قادر به پشت سر نهادن آن نيز نباش
 اين مسألهرساند، بلكه  آگاهي و عقل چگونه اين توالي زمانمند از تجربه را به وحدت مي
اي ذهني به گسست ه است كه چگونگي پيوستگي شدن و صيرورت به صورت حالت

و نيز چگونه  عقل موجد گسستگي شده استكه بدانيم چگونه  جاي اينه ما بايد ب. رسد مي
 در درون تداوم و بار ديگر خود را  بكوشيمبايدرود، تواند از آن گسستگي فراتر  ذهن مي

  . )184 :، ص4( زمان واقعي جاي دهيم
و نه موجودي اضعف موجودات  وحدت ي  به عنوان نوعي سرچشمه،زمان براي برگسون

به دليل فراهم آوردن وحدت گرايش او به دخالت دادن عنصر حافظه، . رود به شمار مي
اي به   از گرايش هر حافظه،ماده و حافظه كه در چه Ĥنچنگفته به مدد زمان است؛  پيش

هاي ديگر در خود به عنوان بازتابي از اين ميل براي به دست آوردن  گردآوري حافظه
 فلسفه را كوششي ، تطور خالق و در)185: صهمان، ( گويد سخن ميرفته  حدتي ازدستو

   ).همان( بيند براي حل شدن دوباره در كل مي
اي از آحاد   زنجيره،هاي اپيكور هايي كه حيات رواني را همچون اتم چنين رد نظريه هم

  .)همان( رود  ميشماره شده ب ن، مؤيد نظر ارائهوكنند از سوي برگس مستقل تعبير مي
ون به كنش و ارتباط زمان با ن و مالصدرا، توجه برگسو برگساز ديگر نقاط تعارض آراي

گيرد، چراكه در  صورت مي متضاد با مالصدرا از مكان با تعريفي كامالًاست كه ق عملي عالي
از جمله نيز  از تعريف زمان همگن برگسونگذر . داردتعبيري ذهني نگاه برگسون، مكان 

 تنزل مقام زمان همينبه دليل  دقيقاً. هاي اساسي تفكر او با نحوه تفكر صدرايي است فاوتت
 همچون تجريدي از تغيير كه ابديتاست  اضعف موجودات در تفكر صدرايي ي مرتبهبه 
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 ر ب كه زمان نهايتاًاستآن   نظر برگسون، واقعيت نهاييدر حالي كه از، گردد  تفسير مي

. واقعي بر فراز زمان معلق ه تجريدي است غيرك ، نه خدا و ابديت،گردد تفسير مين اساس آ
داوم در جايگاهي  در اين ديدگاه، تين بنابرا.، واقعيت نهايي همانا تداوم استنبراي برگسو

  . گيرد  وجود قرار ميي بس متفاوت از مكان و نيز در روابطي بس متفاوت از ايده
كه از هرگونه شناسايي جايگاه زمان و مكان  گيرد  او بر كانت خرده مي،به همين دليل

 واقعي كه حركت بر آن نهاده شده، اي  از زمينه نيستورزيده است، زيرا مكان عبارت  غفلت
 ،همين خاطره  ب دقيقاً.سازد مي ادراك وارد ي مكان تنها امري است كه ماده را به حوزهبلكه 
، 4( داند  زمان ميي وهم بنيادي دربارهن انديشيدن به زمان طبق الگوي مكان را توبرگس
  . )191: ص

 مالزم قرار ،زيستي يك هم  گذشته و حال را در، صدراييي بنابراين او بر خالف فلسفه
از آن رو جدايي اصوالً ، بلكه داند مين اي برآمده از يك اعجاز عقلي دهد و آن را نتيجه مي

انسان ناشي از طبيعت ذهن داند كه   ميناشي از برداشتي اشتباه از زمانرا گذشته از حال 
اگر ما هيچ چيز . كنيم راستي تنها گذشته را ادراك مي هن، ما بودر تفكر برگس. شده است

، هم اكنون كنيم، پس آگاهي ما از حال  نمي  ادراك واسطه  بيخود را ي ديگري جز گذشته
 ،كت انسان در واقع حر وكند  عادت گذشته را در كنش حال دنبال ميحافظه. خاطره است

متضمن اتحادي ميان گذشته و حال از طريق تمديد گذشته به درون كنش حال به ياري 
.  حافظه براي برگسون جايگاه مركزي داردي  بنابراين همين جنبه.حافظه عادت است

ها شمارد و تن برگسون معتقد به تكرارناپذيري است و تكرار را تنها در امور انتزاعي جايز مي
 براي  راهاي نامتعارف برگسون راه. كند  شهود معرفي ميادراك امر تكرارناپذير راراه 

زيستي   تداوم برگسوني بيش از همه با هم.كند انديشيدن به حال و گذشته واژگون مي
  . گردد گذشته و حال و از راه شهود بيان مي

ه به صورت  ك، برگسوني  زمان در فلسفهي مسأله نتايج فلسفي ،بينيم كه مي چنان
 صدرايي در تضاد است كه اين امري ي اش بدل شده است، با فلسفه امري محوري در فلسفه

دور ه اند ب  پرداختهها آنهاي  به تطبيق فلسفه كساني كه ي  از ديدهو نيست پوشيدني چشم
 ي مسأله از  زمان و كاركردهاي تفسير برگسونيي مسأله ، به نظر نگارندهاساساً. مانده است

 ،شهودي وجودي محسوب كردآن را توان  مي كه بيشتر فهم صدرايي از وجود، ود باشه
 كه مجمع تعارضات و تمايزات ميان موضوعات ، در شهود برگسوني. متفاوت استكامالً

ي بيان امر كاركرد اين زبان شهودي برا. گردد مادي است، زمان واقعي آشكار مي
 و تنها نقشي منفي در تعريف ما ساختهما را محدود  زباني كه  زمان است؛ يعنيناشدنيِ بيان
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گونه تفسير از  هاي تفكر برگسون در اين  زمينهي همه رسد  ميبه نظر. كند از اراده بازي مي

  .دور مانده استه زبان ب  فارسيي  او در جامعهي زمان از نظر مفسران فلسفه
 غيردر خود  و گي زمانزمرمدد غفلت از اين زمان واقعي در روه  ما ب، به نظر برگسون

 ايم  غافل شده خود  موجود در آگاهي و از خودبنياديِگرفتار شده و سرسري زندگي اصيل
اين نحوه از بيان برگسون براي ما يادآور تعريف هيدگر از خود اصيل و خود غير اصيل (

زندآگاهي ماست كه از دو جنبه ين خود سطحي و خود بنياد. ))92 - 87 :، صص6( است
 محتوم ي نتيجه مسألهاين .  ناشي از تداوم است ناشي از زمان همگن و تصور دومتصور اولْ

ناشي از همان واقعيت  علت اراده و اختيار ،به نظر برگسون.  انساني است و احوالعاوضا
 مباني تعريف اشتباه .درمانده بود آن نظر او كانت از فهم اين امري است كه به. تداوم است
 همگن و يكسان بود و او  تعريف زمان به صورت شهود حسي،اراده و اختياركانت از 

زمان را برحسب   در نتيجه،همگن تفاوتي قائل شود وو تداوم   مينتوانست بين تداوم انضما
 و خود سطحيقرار دارد در حالي كه خود انسان بيرون از مكان و زمان  مكان در نظر گرفت؛

از  بنابراين تصور و فهم برگسون. دهد مين از تداوم قرار خود را در معرض مكان و بيرو
 ميانتوان گفت اين همه تضاد و تعارض   نمي  عليت نيز با تفكر صدرايي در تضاد است و

اغواكننده در هاي   توجه به شباهت،به نظر نگارنده. تفكر صدرايي و برگسوني اتفاقي است
 و  تفكر، سمت وسوي تفكر برگسوني اصليها بيان اصطالحات و عدم توجه به زمينه

  . دهد ميكننده سوق  به سمت و سويي گمراهباره را انديشه در اين 
 :ه است در نظر گرفته شد دو جنبه،براي اصل عليت در تفكر برگسوني ،ن اساسبر همي

 پذير مندي توجيه  تكرار و قاعده،امور طبيعيدر . يكي به امور فيزيكي و ديگري امور حياتي
به نظر  نهايتاً.  و تكرارناپذير استناپذير چيز پيش بيني  همه، امور حياتيي در حوزهاست و 

   .گردد مي حيات رهنمون ي به سمت و سوي فلسفهتعريف برگسون از زمان رسد  مي
  

  گيري نتيجه. 5
توان  مي  مالصدراي زمان در فلسفه ي مسأله ي شده درباره ي مباحث مطرح از مالحظه

  در اين زمينهيي زمان ارسطوي نظريهي ها  بازخواني انديشه،در واقع  ويي كه نظريهگفت 
ناشي از اعتقاد به  مطابق لوازم همان نظر با شرح و بسط و دقت بيشتري البته واست 

 ي در زمينهالمتالهين  صدر ي ويژه  ابتكار. بيان شده است و اصالت وجودحركت جوهري
اعم از  شود ميگيري  ت را كه با زمان اندازه حرك اين است كهموجوديت و ماهيت زمان

 ،مان مربوط شود زي مسألهبه كه  بيش از آن  در تفكر اواين اعتبار. داند ميجوهري و عرضي 
ن در باب ورسد تفكر برگس  مياين در حالي است كه به نظر. حركت ارتباط دارده خود ب
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 ي با نظريه بيشترباشد،  ارسطويي يا افلوطيني نزديك كه به آراي ، بيش از آنزمان

قرابت و آمد  در متن مقاله كه ذكر آن  زماني زمان حيثي مدرن تحت عنوانها فلسفه
  . خواني دارد هم

نشان دهم  بر آن بودم كه ،نو با تبيين مفردات تفكر فلسفي برگس،در اين مقاله
... ، اراده و، حيات، اختيارآگاهي شهود، حافظه، ماده، عقل و او به مسائلي نظير كرد روي
تر است  ي فلسفي معاصر تحت عنوان پديدارشناسي و اصالت زندگي شبيهها تر به نحله بيش

 در اين .همراه استرئاليسم فلسفي  مالصدرا كه غلبه با ي فلسفه همچون ييها فلسفهتا 
او از تعريف از ناشي  نتايج  و صدراييي ضمن تبيين معنا و مفهوم زمان در انديشه ،راستا
مفهوم زمان به در راستاي توان  مي اين معنا را ، به عنوان مقدار تجدد طبيعت فلكي،نزما

 بسيار توجهاما . كه البته با ابتكاراتي نيز همراه بوده است آن ارزيابي كرد معناي ارسطويي
شهود در كشف حقيقت زمان  نقش اش  در فلسفهبه نقش محوري زماننيز ن واساسي برگس

 ي تجربهبه مند و تسري معناي زمان   مكانفاوت ميان زمان واقعي و زمان، تديرندبه عنوان 
ها و  ها و زمان دريغ و دريغاگويي ها و افسردگي ها، ماللت تنگي دروني اعم از زمان دل

 از ساخت و ريخت زمان را فراروي مااي  هاي ما گونه و آرزومندي ها ها و اميدواري اييناشكيب
 بنيان درك مسألهاين .  خويشتن آدمي را با خود به ارمغان آوردتواند وحدت كه مينهد  مي

معضل توان   مي آورده، تو گوييمگرده در حافظه  راشهودي ما از خود و جهان خارج از ما
ي آدمي در طول زمان را به ها آگاهيبازنايافتني بودن و از دست رفتگي گذشته و دگرگوني 

  . كرد معرفت شهودي برطرفاين كمك 
در  صدرامالن و وبرگسي ها متفاوت ميان فلسفهنتايج فلسفي ظر نگارنده، حصول به ن

امري اتفاقي  ...خدا، اخالق و دين و مسألهاراده و اختيار،   نفس و بدن،ي  رابطهمسائلي نظير
در  ريشه اين تفاوت در نتايج .هاي تطبيقي ناديده گرفته شده است  كه در مقايسهيستن

هاي فكري  مايه درونتفاوت به  ، نتيجهدرو خودشان دات فلسفي خاص  به مفرها آن تتأمال
هاي تطبيقي به  مقايسهدر  و الزم است گردد ازمي ب مسائل فلسفيشان بهكرد روي در ها آن
   .نمودبيش از پيش توجه  ، تمايزات فكري عميق اين

  
  ها يادداشت

  : ينه نگاه كنيد بههايي از  مطالعات اخير در اين زم براي آگاهي از  نمونه. 1
Baert, 2000; Baumgartner, 1993; Gimmler, Sandbothe & Zimmerli, 1997; 
Le Poidevin & McBeath, 1993; Sandbothe, 2001. 
2. unification tendency                                         3. Self-organization 
4. pluralization tendency          5. tendency to historize and relativize time 



ي برگسون و مالصدرا هاي تطبيق تفسير زمان در انديشه ها و زمينه بررسي ريشه  117
6. Da-sein                             7. finitude                     8. temporality 
9. disclosure                     10. duree                   11. Élan vital  
12. The Habits of Mind    13. Intelligence         14. Theory of Image 
15. representation             16. Kolakowski         17. Authentic- self 
18. Inauthentic-self 
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